
IETS OVER DEIN NEDERLANDWAARGENOMEN

SEPSINEN,

F. M. VAN DER WULP.

De Sepsinen, die de vroegere geslachten Cepkalia Meig'. en

Sepsis Fall, omvatten, zijn door Schiner {Fauna aïtstriaca, II.

bl. 175) te regt in ééne afdeeling vereenigd met de Piophilinen

of het geslacht Piophila Fall. Hoewel deze laatsten van de eigen-

lijke Sepsinen verschillen door het bezit van knevelborstels en

door de niet trillende en vibrerende vleugels, waaraan de beide

takken van de eerste langsader aaneengegroeid zijn ,
—valt overi-

gens eene naauwe verwantschap, zoo in den habitus als in de

voornaamste kenmerken, dadelijk in het oog. Eene afscheiding

is ook vooral daarom moeijelijk vol te houden, omdat Fiophila

scuiellaris Fall. , die thans de type is van het geslacht Saltella

Rob. D. {-=^ Anisopliysa Macq.) evenzeer in de eene als in de

andere afdeeling hare plaats zou kunnen vinden. Met de knevel-

borstels van Piophila heeft deze soort de tweetakkige uitmonding

der eerste langsader van Sepsis \ zij vormt alzoo een' overgang

tusschen beiden.

Het geslacht Cepkalia Meig. is tot dusverre in ons land niet

aangetroffen. Van de eigenlijke Sepsinen of het geslacht Sepsis

Fall, zijn daarentegen verscheidene inlandsche soorten bekend,
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en daaronder een paar, die mij voorkomen onbeschreven te zijn. •

Reeds sints lang- is liet geslaclit Sepsis Fall, door Robineau

Desvoidy in drie geshichten verdeeld : Sepsis
, Nemupoda en Themira.

Het eerste is gemakkelijk te herkennen aan de met een zwart

vlekje geteekende vleugelspits, en aan het bij den wortel ver-

naauwde, en daardoor eenigzins gesteelde achterlijf, waarvan de

tweede ring knobbelachtig is opgehoogd. De derde en vierde langs-

aderen der vleugels loopen niet volkomen evenwijdig , maar zijn in

't midden iets uit elkander gebogen. Bij het mannetje zijn de voor-

dijen en dikwijls ook de voorscheenen van bijzonderen vorm , en met

tandachtige knobbeltjes, doorntjes of kleine inkervingen voorzien.

Het geslacht Nemopoda heeft dezelfde kenmerken als Sepsis,

doch mist de vlek aan de vleugelspits ; het achterlijf is een wei-

nig gestrekter, maar overigens van denzelfden vorm; de voor-

pooten van het mannetje zijn eenvoudig, en alleen de voordijen

van onderen met eenige stijve borsteltjes bezet.

Het geslacht Themira Rob. D. (:== Cheliyasier Macq.) heeft even-

zeer de vleugels ongevlekt; het achterlijf is evenwel niet, zoo als

in de beide vorige, gesteeld, maar is aan den Avortel naauwelijks

iets versmald, en de tweede ring heeft nimmer een knobbelach-

tigen vorm ; de voorlaatste ring is bij eenige soorten in cT ter

wederzijde met een bosje lange, gebogen borstels voorzien. De

• De beschrijving dezer soorten laat ik hierna volgen, in weerwil van het

gevoelen van Schiner, die, uit vrees van de reeds zoo lastige synonymie te

vermeerderen , bijna iedere mededeeling van nieuwe soorten veroordeelt. Ik

wil gaarne toegeven, dat vooral ook bij de Diptera, veel verwarring ennioei-

jelijkheid is gesticht door het leveren van onvolledige en onnaauwkeurige

beschrijvingen, doch het komt mij voor, dat juist eene mededeeling van nieuwe

beschrijvingen, wanneer zij slechts geschikt zijn om de soort te herkennen, de

aandacht der entomologen er op vestigen zal, en de kennis der soorten spoe-

diger zal uitbreiden, dan wanneer eene reeks van onbestemde voorwerpen iu

de coUectien overblijft, om welligt na verloop van jaren tot stof te verteeren«

Wanneer slechts de beschrijving goed is, dan zal het toch, voor het geval

dat eene soort reeds vroeger is beschreven, zoo moeijelijk niet vallen dit op

te merken en in het licht te stellen. Wat mij betreft, indien ik eene reeds

bekende soort ten onregte als nieuw mögt hebben opgegeven , dan zal het mij

zelfs aangenaam zijn van mijne dwaling overtuigd te worden.
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derde en vierde langsaderen der vleugels loopen meestal even-

wijdig en regt. In </ zijn de voordijen van onderen en dikwijls ook

de voorscbeenen aan de binnenzijde, door verdikkingen, inkervin-

gen en uitstekende tandjes gekenmerkt , en levert de vorm der pooten

over het algemeen goede kenmerken ter onderscheiding der soorten.

Van het geslacht Sepsis , in den hierboven aangegeven beperk-

ten zin, ken ik vijf Nederlandsche soorten, als: 8. cyiiipsea hmn..,

nigripes Meig.
,

flavimana Meig.
,

ptincUim, Fabr. en violacea Meig.

Van de algemeen bekende Sepsis cynipsea Linn, , die ook hier

te lande overal en gedurende den ganschen zomer gemeen is,

behoef ik niets te zeggen, dan dat zij in kleur van aangezigt,

sprieten en pooten aan vele afwijkingen onderhevig is, waardoor

Meigen verleid werd daarin verschillende soorten te zien; zijne

S. fui gens, hilaris en rujlcornis zijn allen slechts verscheidenheden

van S. cynipsea, gelijk Zetterstedt en Schiner te regt reeds heb-

ben ingezien.

Dit schijnt niet het geval te zijn met S. nigripes Meig. ; deze

wordt althans door Zetterstedt als eene afzondelijke soort beschouwd.

Ik bezit een drietal wijfjes, bij den Haag in Julij en Augustus

gevangen, die ik als S. nigripes heb bestemd, terwijl ik vroeger

voorwerpen heb gezien, die mede tot die soort te brengen waren

en door den heer Maitland te Voorschoten werden verzameld.

Al deze voorwerpen gelijken op S. cynipsea, doch de pooten zijn

geheel zwart, met uitzondering alleen van de voorheupen, die

roodgeel zijn. Ik heb niet aangeteekend of ouder de exemplaren

van Voorschoten ook mannetjes waren, en nog minder of zij in

sommige kenteekens, b. v. in den vorm der voorpooten, van

S. cynipsea ^ verschillen , hetgeen intusschen niet uit Zetterstedt's

beschrijving, noch uit die van Meigen blijkt.

S. fiavimana Meig. onderscheidt zich door de lichte kleur der

pooten, waarop het roodgele steeds de overhand heeft, terwijl

bij cynipsea altijd het zwart meer heerschend is; bepaaldelijk zijn

bij ßanitnana de voordijen roodgeel , bij (?y?ix/»'ea daarentegen zwart.

Een onderscheidingskenmerk , door vSchiner opgegeven en dat ik

bevestigd vind , ligt bovendien in de achterdwarsader der vleugels
,

9*
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vorm. Macquart heeft deze soort, zeker op grond van de onge-

vlekte vleug-els, tot Nemopoda gebragt, terwijl Curtis en Walker

van haar een bijzonder geslacht hebben gevormd, onder den naam

van Enicopus en Knlcita, Brengt men haar niet, zoo als de ge-

noemde engelsche entoraologen, tot een afzonderlijk geslacht,

die bij flaiiimana ongeveer de helft korter is dan het na die dwars-

ader nog overblijvende deel der 5e langsader, terwijl bij cjpdpsea

die dwarsader en het laatste deel der 5^ langsader ongeveer van

gelijke lengte zijn (zie de vleugelafbeeldingen pi. 8 , fig. 1 , cy-

nipsea, en fig. 2, flavimana).

S. punctum Fabr., die iets grooter is dan de andere soorten,

heeft de pooten geheel helder roodgeel, en op het achterlijf een

krachtige koperroode of paarsche metaalglans ; aan de meestal

vrij duidelijke geelroode kleur van den wortel des achterlijfs is

zij overigens zeer kenbaar.

Zeer verwant aan deze laatste is S. violacea Meig. Deze is

kleiner, en het achterlijf, ofschoon ook met vrij sterken metaal-

glans, heeft aan den wortel geen spoor van roode kleur. De

achterscheenen zijn bruin, en soms bevindt zich ook boven op

de dijen eene bruine schaduwstreep.

Schiner (^Fuuna mcstriaca II bl. 179, noot **) grondt op de

omstandigheid, dat hij van S. punctum enkel mannetjes, van

8. violacea enkel wijfjes bezit, de veronderstelling, dat deze

als beide sexen tot ééne soort zouden behooren. Dit is ech-

ter het geval niet; ik ken van puncinm wel is waar ook

slechts mannelijke exemplaren, doch van violacea beide sexen.

Het (/ van deze laatste soort is evenzeer door mindere grootte

en door de kleur van achterlijf en pooten van punctum onder-

scheiden; de voorpooten zijn ongeveer van denzelfden vorm,

doch de uitstekende tandjes aan den binnenkant der voor-

scheenen, vooral dat aan 't uiteinde, vallen minder in het

oog; ook zijn de borstels der achterste pooten naar evenredig-

heid korter.

Tot het beperkte geslacht Sepsis brengt Schiner ook 8. anmi-

lipes Meig., eene soort, die in </ zich gemakkelijk laat herken-
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nen aan de verbreede en gedeeltelijk zwart en wit geringde

middentarsen , maar bij welke de vleugels zonder spitsvlek zijn.

Zij maakt, in beide deze opzigten, voor hem dan ook de eenige

uitzondering, en onder de geslachtskenmerken van Sepsis noemt

hij daarom de gewoonlijk met een zwarte vlek voorziene vleugels

en spreekt hij van de midden pooten als soms van bij zonderen

waartoe geene dringende reden bestaat, dan geloof ik, dat hare

plaats noch volgens Schiner in Sepsis, noch volgens Macquart in

lYenwpoda moet gezocht worden, maar dat integendeel de voor-

naamste kenmerken van het geslacht Themira haar eigen zijn.

Het achterlijf toch is weinig of niet aan den wortel vernaauwd,

en kan dus niet gesteeld heeten ; de tweede ring is niet knob-

belachtig; aan den anus zijn ter wederzijde eenige borstels; de

3e en 4e langsaderen der vleugels loopen vrij regt en bijna even-

wijdig; en zelfs de breedgedrukte vorm der middentarsen sluit

haar meer aan sommige soorten van TUemira aan, en is bij

Sepsis geheel vreemd.

Van het geslacht A^emopodu Rob. D. ken ik twee nederland-

sche soorten, te weten de zeer gemeene N'. cijüudrica Fabr. en

de minder gemeene N. stercoraria Kob. D. , dezelfden, die Schi-

ner ook als de eenige in Oostenrijk voorkomende soorten aan-

geeft. Beiden gelijken veel op elkander: cylindrica is in den regel

iets grooter; de borstzijden zijn onder de schouders en onder

den vleugelwortel bruinrood, en hebben boven de middenheupen

eene vlek van zilverwitten weerschijn ; de glasachtige vleugels

hebben aan 't eind tegen den voorrand en aan de spits eene

bruinachtige schaduw. Bij stercoraria daarentegen, die gewoonlijk

wat kleiner is, zijn de borstzijden geheel glanzig zwart , evenwel

met de witte weerschijnvlek boven de middenheupen, en de vleu-

gels zijn geheel glasachtig, zonder bruine schaduw aan de spits.

Als in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Tke-

mlra Rob. D., zijn mij bekend de gewone Th. putris Linn., Th

minor Hal. (? -^^ Sepsis lucida Zett.), voorts de straks reeds ge-

noemde Sepsis aìinulipes Meig. , die ik mede tot dit geslacht re-

ken, en een tweetal soorten, die ik voor onbeschreven houd of
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waarop althans do bestaande beschrijving'oii niet g;elieel passen,

en die ik cnrolpes en denllmana noem.

Eenkleurig zwarte of pekbruine pooten hebben 2^h. pntris
, mi-

nur en dentimana ; bij cfcrvipes en aunulipes daarentegen zijn de

pooten gedeeltelijk roodgeel. Bij de drie eerstgernelde soorten is

bovendien de voorrandaler der vleugels, van de uitmonding der

1^' tot aan die der 4e langsader, eenigzins verdikt en zwart, iets

wat bij de twee laatste soorten weinig oi' niet het geval is.

Th. pidris, die als type van het geslacht kan worden be-

schouwd , onderscheidt zich van alle andere , mij bekende soor-

ten , door de aan den wortel verdikte sprietborstel. In is ter

wederzijde van den voorlaatsten lijfsring een bosje lange gebogen

borstels; de voordijen zijn van onderen bij den wortel een wei-

nig gezwollen, en hebben vóór 't midden een' dikken stompen

doorn , en een weinig verder naar de spits , een klein , eenigzins

gebogen doorntje; de voorscheenen zijn eerst smal en vervolgens

aan de binnenzijde eensklaps verbreed, waaraan zich, ongeveer

in 't midden, een tandje en een klein, huidachtig, uitstekend

lapje bevindt; het eerste lid der voortarsen is verdikt en mer-

kelijk korter dan het tweede; de overige leden, even als de

leden der middentarsen , zijn eenigzins breedgedrukt
;

(zie pi. 8

tig. 3, voorpoot cT). In $ zijn de pooten eenvoudig, de voorste

tarsen echter mede iets verbreed. De afstand tusschen de beide

dwarsaderon bedraagt ongeveer de helft van den afstand tusschen

de achterdwarsader en de uitmonding der 4e langsader (zie

pi. 8 fig. 4.)

Th. minor Hal. ken ik door een paar mannetjes, die ik in

Junij bij den Haag ving, en door een wijfje, te Zutphen door

wijlen mijn' vriend van Eyndhoven gevangen. Behalve dat zij de

helft kleiner is dan putris , onderscheidt zij zich in ,/ dadelijk

door het ontbreken van de borstels aan den voorlaatsten lijfsring,

en door anders gevormde voorpooten ; de voordijen namelijk zijn

weinig verdikt en hebben van onderen in 't midden een paar

digt bijeenstaande doorntjes; de voorscheenen zijn aan den wor-

tel smal, doch worden vervolgens dikker; het eerste lid der voor-
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tarsen is in beide sexen tweemaal langer dan het tweede
;

(zie

pi. 8 fig. 5, voorpoot cT). De afstand tusschen de beide dwars-

aderen, —en ook dit Icenuierk geldt voor beide sexen ,
—bedraagt

slechts een derde van den afstand tusschen de achterd warsader

en de uitmonding der 4e langsader.

Ik heb deze soort volgens Scliiner's beschrijving {Fauva anstr.

11. bl. 183) als Th. niuior Hal. bestemd; bepaaldelijk komen de

voorscheenen (ƒ met die beschrijving overeen. Zetterstedt's be-

schrijving van Sepsis lucida Staeg. , die door .Schiner als synoniem

wordt aangehaald, is ook op mijne voorwerpen toepasselijk, doch

dââr wordt vermeld: ''tibiis anticis in medio tuberculatis ," het-

geen van mijne voorwerpen zeer zeker niet kan gezegd worden.

Ik ben niet in de gelegenheid de oorspronkelijke beschrijving

van Haliday {Bntom. Magaz. \, 1833, bl. 170) te vergelijken,

maar het kan misschien nuttig zijn op het bovengenoemde ver-

schil de aandacht te vestigen.

Zeer verwant aan Tk. minor is cene, zoo ik meen, nog on-

beschreven soort , waarvan hieronder de beschrijving :

Themira dentiinaiia, n. sp.

rf l;f 1. Kop glanzig zwart; voorhoofd met flaauwe langsgroe-

ven; aangezigt aan de kanten een av einig bruinachtig. Sprieten

zwart, met haarvormigen , d. i. aan den wortel weinig of niet

verdikten borstel. Thorax, schildje en achterlijf glanzig zwart;

in de borstzijden boven de middenheupen eene witte weerschijn-

vlek; geslachtsdeelen weinig uitstekend, zonder lange gebogen

borstels. Pooten pekbruin; de voordijen in 't midden een wéinig-

verdikt, en aldaar van onderen met een paar digt bijeenstaande,

kleine doorntjes; de voorscheenen aan den wortel dun, in 't

midden aan de binnenzijde met een' sterk uitstekenden tand
,

welks uiteinde een fijn borsteltje draagt; achter dien tand diep

ingekeept en aan 't uiteinde eenigzins kolfachtig verdikt; eerste

lid der voortarsen vrij dun , ruim dubbel zoo lang als het tweede

lid; de laatste leden der voor- en middentarsen een weinig

breedgedrukt (zie pi. 8 fig. 6, voorpoot </)• Kolfjes wit. Vleu-
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gels glasachtig'; de '3e en 4o langsadeien evenwijdiu-; voor-

raudader verdikt ; afstand tusseben de beide dwarsaderen ruim

i van dien tusseben de acbterdwarsader en bet uiteinde der 4e

langsader.

Het c/ door mij te Arubem gevangen; bet ç ken ik niet.

Door den vorm der voorscbeenen , die aan de binnenzijde in

't midden een' uitstekenden tand bebben en vervolgens diep in-

gekeept zijn, is deze soort in </ duidelijk van Th. wïnor onder-

scheiden; om dezelfde reden kan zij evenmin als Tk. li/,c/.da Staeg.

worden bestemd.

üe beide overgebleven T/temira-soorten , afinulipes Meig. en

curvipes n. sp. hebben de pooten niet eenkleurig zwart of pekbruin
,

maar gedeeltelijk roodgeel.

De eerste, Tk. aunuli.pes Meig. heeft in </ aan den voorlaatsten

lijfsring wel geene zoo in 't oog vallende bosjes van lange ge-

bogen borstels, als puùrls, maar toch is de anus ter wederzijde

met eenige kortere borstels bezet; de voordijen </ zijn van

onderen tweemaal, bij den wortel en even voorbij het midden,

zacht ingedrukt, en hebbeu daartusschen in 't midden eene ver-

dikte plek, waaraan twee doorntjes, het eene dikker en grooter

dan het andere; de voorscheenen worden naar de spits toe dik-

ker, en zijn aan de binnenzijde een paar malen ingekerfd; het

eerste lid der voortarsen is meer dan tweemaal langer dan het

tweede (zie pi. 8 lig. 7, voorpoot </). Het voornaamste kenmerk,

waaraan deze soort in -^ te herkennen is, ligt in de middentar-

sen (fig. 8); daarvan is het eerste lid smal, witachtig met zwarte

spits; het tweede lid mede wit met zwarte spits, en even als de

volgende, geheel zwarte leden, breedgedrukt.

Deze soort schijnt vrij zeldzaam of wordt welligt over 't hoofd gezien.

Ik bezit slechts twee mannelijke exemplaren, het eene bij Wassenaar

in Julij, het andere in Augustus in de duinen bij den Haag ge-

vangen. Het Ç heb ik nimmer gezien, en ik weet dus niet te

beoordeelen, in hoever dit ook de tarsen verbreed heeft, 't geen

door Walker wordt beweerd en door 8chiner ontkend.

Van de andere soort met gedeeltelijk gele pooten, c/^ry/ï/jes n. sp.,
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welks mannetje weder lange borstels aan den voorlaatsten lijf

ring heeft, moge de volgende beschrijving een denkbeeld geven.

Themira curvipes, u. sp. (pi. 8 fig. 9—14).

(/ (fig. 9) 2\ 1. Van zeer gestrekten vorm. Voorhoofd glan-

zig zwart, met flaauwe groeven; vóór den schedel enkele naar

voren gebogen borstels; aangezigt bruinachtig, aan wederzijde

met fijne borsteltjes. Sprieten donkerbruin, het derde lid eirond,

met haarvormigen , d. i. aan den wortel weinig of niet verdikten

borstel. Thorax, schildje, achterrug en achterlijf glanzig zwart;

het achterlijf vooral zeer glanzig en met paarsachtigen gloed
;

in de borstzijde ontbreekt de witte weerschijnvlek ; het achterlijf

is omtrent dubbel zoo lang als de thorax, aan den wortel vrij

smal, doch langzamerhand breeder wordende; de ringen duidelijk

afgescheiden; de voorlaatste ring het breedst, aan wederzijde hoe-

kig uitstaande en met een digt bosje lange gebogen borstels; de

geslachtsdeelen tegen den buik omgeslagen , met een uitstekenden
,

griftelachtigen , aan de spits een weinig verdikten tepel (fig. 11).

Pooten glanzig zwart; de voorheup, de wortel der dijen, de

knieën, de wortel der voorscheenen en de middentarsen , met

uitzondering van het laatste lid, roodgeel; de voordijen, van den

wortel af tot op ongeveer |, van onderen zeer verdikt, en

aan 't einde dier verdikking met een' dubbelen tand, waarvan

de binnenste of achterste de grootste is en spits toeloopt; digt

bij den wortel bevindt zich van onderen een borstel; de voor-

scheenen zijn korter dan de dijen, gebogen, in 't midden van

achteren even ingekeept en vervolgens verdikt; het verdikte ge-

deelte met fijne borstels vrij digt gewimperd; de tarsen zijn

merkelijk langer dan de scheenen, het eerste lid ongeveer twee-

maal langer dan het tweede (fig. 12, voorpoot (/); achterste poo-

ten lang en dun ; de middentarsen niet breedgedrukt , maar van

onderen digt met korte borsteltjes gewimperd; achterscheenen

met eene onregelmatige buiging, van achteren op \ der lengte

met een' langen borstel ; het laatste derdedeel het dikst ; over de

geheele lengte zijn fijne en korte borsteltjes geplaatst, die van
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achteren op het dikkere gedeelte digter bijeen staan (fig. 13,

achterpoot cT). KoUjes wit. Vleugels klein, merkelijk korter dan

het achterlijf, met eenigzins graanwbruine tint, die naar de spits

iets krachtiger wordt; de voorrandader weinig verdikt; de eerste

langsader heeft hare nitmonding voor het midden der vleugel-

lengte; de kleine dwarsader ligt onder die nitiiioiiding; de 3f'. en 4e.

langsaderen zijn niet volkomen evenwijdig, maar wijken door

cene geringe buiging in 't midden iets uit elkaar; de afstand

tusschen de beide dwarsaderen is naauwlijks A van den afstand

tusschen de achterdwarsader en den vleugelrand (fig. 14).

$ (fig. 10) Grootte als in </. Door het minder verbreede en

aan 't uiteinde meer spits toeloopende achterlijf schijnt de vorm

nog gestrekter; de pooten zijn eenvoudig, bijna geheel kaal, zeer

slank en meer pekbrnin dan zwart, overigens met dezelfde rood-

geele gedeelten als in cT ; aan de achterpooten zijn de tarseu

in 't oog vallend kort in verhouding tot de scheenen.

Het mannetje in Augustus 11. door mij bij den Haag gevangen
;

het wijtje reeds voor eenige jaren, door den heer Snellen van

Vollenhoven, mede aldaar, in Junij gevangen.

Toen ik nog slechts het wijfje kende, meende ik, om den dââr

vooral in 't oog springenden, langgestrekten vorm, daarin Tk.

pluiviiisiiia Kob. L). te zien , hoewel de uiterst korte beschrijving

van Mac(|uart in de finîtes à. Buffon (de oorspronkelijke beschrij-

ving van Robineau Desvoidy ken ik niet) deze bestemming niet

boven alle bedenking deed zijn. Eerst in den laatsten zomer (1863)

is het mij gelukt ook het mannetje te verkrijgen, en ik twijfel

niet, dat beiden tot ééne soort behooreu, vooral om de volkomen

overeenstemming in de kleinheid der vleugels en het aderbeloop.

Bijna gelijktijdig ontving ik door de goedheid van den heer Puls

te Gend, in cene bezending van Diptera, meerendeels uit de om-

streken van Herlijn , ook het mannetje van de hierboven be-

schreven soort, en wel onder den naam van Th. Lcachii

Meig.

Werkelijk zou men, bij cene oppervlakkige nalezing van Mei-

gen's beschrijving \'an S/'-p.^is heackii al ligt tot het besluit kun-
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nen komen, dat in het cf die soort te herkennen is; de meest

onderscheidende kenmerken toch, zoo als de gedeeltelijk roodgele

pooten en de korte vleugels , worden door Meigen vermeld ; doch

door hem worden de voordijen en scheenen in vorm kortweg

gelijk gesteld aan die van Th. pidris, waarmede ze wel door de

verdikking en de tandachtige uitsteeksels eenige overeenkomst

hebben, doch waarvan zij bij eene naanwgezette vergelijking

toch vele afwijkingen uple veren. ' Van Macquart's beschrijving

van Cheligasler Leachiï behoef ik niet te spreken, omdat deze,

als gewoonlijk, te kort en te onvolledig is, om eenige zekerheid

te geven. Zetterstedt's beschrijving van Sepsis Leachïi in zijne

Insecta lappunica (bl. 748 n". 2) behoort tot eene andere soort,

Th. Falletd Staeg.
,

gelijk later in de Diptera Seanäinaoiae door

hemzelven is erkend. —Daarentegen is Zetterstedt's beschrijving

van Sepsis Leachii, in de Diptera Scand. (VI. blz. 2293 n". 10)

over 't geheel wel toepasselijk op mijne Th. curvipes , vooral in

de kleur der pooten en de kortheid der vleugels , maar hij spreekt

van slechts een, dus niet van een dubbelen, tand aan de

onderzijde der voordijen </ , en ofschoon zijne beschrijving zeer

uitvoerig is, zwijgt hij geheel van de kromme voor- en achter-

scheenen (/ , even als van de bijzondere beharing, die aan de

laatsten te zien is. »Schiner's beschrijving eindelijk van Themira

Leachii {Fauna austriaca II. blz. 182) past nog minder dan die

van Zetterstedt; daarin worden, even als door Meigen, de voor-

pooten cT met die van putris vergeleken , en wordt gesproken van

een haakvorraig doorntje onder aan den wortel der voordijen,

dat ik niet vind, want de borstel, daar ter plaatse bij mijne

soort aanwezig, verdient den naam van doorntje niet; terwijl de

stompe doorn, die in putris zich vóór het midden der dijen be-

vindt, volgens Schiner bij Leachii puntig zou eindigen: bij mijne

voorwerpen zie ik vóór 't midden geen' eigenlijken doorn, maar

een weinig voorbij 't midden een' dubbelen tand, waarvan de

eene vooral spits toeloopt. Overigens zwijgt Schiner, en dit is

A'ergelijk mijne fig. 3 en 12.
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zeer opmerkelijk, geheel van den gestrekten vorm en van de

korte vleugels, die, had hij dezelfde soort als ik, voor zich ge-

had, voorzeker niet door hem zouden zijn over 't hoofd gezien,

even min als de gebogen voorscheeneu en de gedraaide achter-

scheenen in cT.

Ik geloof hiermede genoeg gezegd te hebben, om de redenen

te doen billijken, waarom ik mijne Th. carc/ipen niet als Th. Lea-

chi', kan bestemmen. Mögt ik hebben gedwaald, dan twijfel ik

niet of de mededeeling van het bovenstaande zal van zelf de

aanleiding worden, om in deze alle duisterheid weg te nemen.

(ielijk ik reeds in den aanvang zeide, is tot de Hep.ünen ook

te brengen het geslacht Piophila Fall. , waarvan eene soort

{sciilelluri<i Fall.) onder den geslachtsnaam van Saitella Kob. D.

{^=- Auüophysa Macq.) is afgescheiden, en een' natuurlijken over-

gang vormt van de eigenlijke Sepüueu tot de Plophiliiieu. Deze

soort schijnt in ons land zeer zelden voor te komen : ik bezit

slechts een enkel mannetje, reeds jaren geleden door mij bij den

Haag gevangen, en heb tot dusverre haar in geen enkele onzer

iulandsche verzamelingen aangetroffen. Ik vond haar weder in

eenige weinige exemplaren van beide sexen, onder een aantal

Diptera, door àew heer Piaget in den laatsten zomer in de Jura

verzameld.

Van het geslacht Piophila zelf ken ik als Nederlandsche soor-

ten , behalve P. Casei Linn. , nog P. aßi/is Meig. en fuveolata

Meig. Met een enkel woord wil ik hier nog melding maken van

een door mij bij den Haag gevangen vrouwelijk voorwerp, dat

naar alle kenmerken als P. Casei zou moeten bestemd worden,

maar zich door sterk gebogen achterscheenen onderscheidt. Ik

vermoed dat hieronder eene nieuwe soort verborgen is.

Onder de Sepsineu behoort ook nog te worden geplaatst de

kleine, glanzig zwarte Madiza ylahru Fall., die dikwerf tegen onze

vensters voorkomt. Ofschoon haar lang vooruitstekende, hoorn-

achtige en aan 't uiteinde met haakvorinige teruggeslagen lij)-

pen , voorziene snuit, van al de vorige geslachten afwijkt, en zij

daarin , even als in den habitus , met het geslacht Siphonella Macq.
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onder de Ckloropinea
, eene naauwe verwantschap vormt, doen

evenwel het aderbeloop der vleugels (waarin de auaalcel en de

achterste basaalcel volkomen zijn en de beide takken der eerste

langsader min of meer zigtbaar zijn) en ook de aanwezigheid

van mondborstels haar onder de Sepsineu en wel in de onmid-

delijke nabijheid van het geslacht Piopkila rangschikken.

Hetzelfde kan, mijns inziens, niet gezegd worden van het ge-

slacht Lüsa Meig. , waarvan eene soort, L. loxocer'ina Fall., in

enkele exemplaren bij ons gevangen werd, en welk geslacht door

Schiner ook onder de Sepsinen wordt geplaatst.

Meigen, die het geslacht Lissa afzonderde, plaatste het tus-

schen Chyilza en Telanura , en laat deze drie onmiddellijk vol-

gen op Loxücera. —Macquart begrijpt Llssa in zijne groep der

Cordylnri.den , waartoe hij ook Chyliza en Tenatura rekent, en hij

plaatst het daar aan het hoofd, als 't ware om den overgang te

vormen van de groep der Loxoceriden , welke onmiddellijk voor-

afgaat. —In de Si/iiopsis of the genera of British itisects , aan

het slot van Westwood's Introduction to the modern classification

of Insects, wordt het geslacht Lissa, met Chyliza, Psilomya en

Loxucera in eene groep {Loxocerides) vereenigd. —Zetterstedt

alleen plaatst Lissa, zonderling genoeg, tusschen Sejwis en Sa-

prowyza, en "t is welligt ten gevolge daarvan, dat ook Schiner

dit genus onder zijne Sepsinen heeft opgenomen. Hoe meer ik

echter de kenmerken van het geslacht Lissa en van allen, die

er meê in verband worden gebragt, met aandacht beschouw,

des te minder kan ik aan Schiner's rangschikking mijnen bijval

schenken.

De zeer gestrekte ligchaamsvorm geeft al dadelijk aanleiding

om de plaats van dit geslacht te zoeken bij die groepen, welke

zich ook door zulk eene langwerpige gedaante onderscheiden.

Die vorm is bij de Sepsinen geheel vreemd, en zelfs de meest

langwerpige soorten van die afdeeling, gelijk b. v. de hierboven

beschreven Themira curvipes , blijven in dit opzigt nog ver ten

achter bij de smalle en uitgerekte gestalte van Lissa. De Tany-

pezineii [Tanypeza, Calobata , enz.) die zulk een gerekten lig-
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chaamsvorm aanbieden, kunnen niet in aanmerking- komen, oniclat

aldaar de 3e en 4e langsaderen der vleugels naar de uitmonding

toe sterk tot elkander neigen, of, met andere woorden, de eerste

achtercel aan het uiteinde versmald is. ' IMaar de Psllhuin, zoo als

zij door Schiner worden opgevat, namelijk de zamenvoeging der

geslachten Loxocera ,
Vlatysiyla

, Chyliza , Pslla en Tsilosoma
,

zouden naar mijn inzien de groep zijn, waarin ook het geslacht

Lissa t'liuis behoort. Het verschil in lengte der sprieten, behoeft

geen reden te zijn , om Lissa er van uit te sluiten ; want daar-

aan wordt door Schiner zelf geen groot gewigt gehecht, daar

hij Psilosoma, met zeer korte sprieten, wier derde lid eivormig

is, met de zeer langsprietige Lojcocerae in dezelfde groep opneemt.

De sterk ontwikkelde en verlengde anaalcel en achterste basaal-

cel is aan al de Psi.Unen
, en ook aan Lissa eigen. Daarentegen

is bij Lissa de eerste langsader dubbel, bij de andere geslach-

ten enkel, doch dit schijnt ook geen voldoende reden te zijn,

om Lissa van de Psilinen te verwijderen. Niet alleen, dat de

Sepsinen en Tanypezinen , zoo als ze door Schiner worden zamen-

gesteld, beiden ook genera bevatten, wier eerste langsader dub-

bel en anderen waar zij enkel is; maar als men de vleugels van

Ijoxocera , die eene enkele eerste langsader heeten te bezitten
,

wel beziet, dan is eene flaauwe aanduiding van de voorste tak

dier langsader wel op te merken ; en bij Chyliza is ter plaatse
,

waar die voorste tak zou moeten gezocht worden, de voorrand-

ader even afgebroken.

De vorm van kop en aangezigt; de borstels enkel op den

schedel; de niet tegen het gezigt liggende maar schuin vooruit-

stekende sprieten ; de slanke vorm der pooten ;
het ontbreken

van den borstel vóór het eind der scheenen; het aderbeloop der

vleugels; dit alles zijn kenmerken, welke aan Lissa eene ver-

i Tetanura, door Schhiei" ook tot de Tanypezinen gerekeiul, maakt daarop

alleen uitzondering, doch zou, als ik mij niet bedrieg, ook daaruit kunnen

wegvallen, en even als Lissa, in de afdeeling der Psilinen kunnen worden

gebragt. Ik moet hier echter bijvoegen, dat ik Tetanura niet anders ken dan

uit de beschrijvingen.
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wantschap geven niet de andere geslachten der Psilincii, daar-

gelaten nog den geheelen habitus en het langgerekte, uit 5 of

6 ringen bestaande achterlijf; en ik geloof derhalve dat in eene

natuurlijke rangschikking het geslacht Lissa onder de Psilinen

en althans niet onder de Sepùnen moet worden geplaatst.

VERKLARINGDER AFBEELDINGEN.

Fi 1. Vleugel van Sepsis cynipsea.

2. ,, ,, Sepsis favimana.

3. Voorpoot van Tliennra puti'is ^ .

4. Vleugel van dezelfde soort.

5. Voorpoot van Themira minor ^ .

6.
,, ,, Themira clentimana ^.

7. ,, „ Themira annulipes (/.

8. Middentarsen van dezelfde soort.

9. Mannetje van Themira curvipes.

iO. Wijfje van dezelfde soort.

'11. Uitwendige geslachtsdeelen van het mannetje.

12. Voorpoot van het mannetje.

13. Achterpoot
,, ,, ,,

14. Vleugel van Themira curvipes.


